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Helgmat för seniorer
Nu är Måltidsservice helgkasse tillbaka. Erbjud-
andet gäller dig som är 65+ och bor i Svalövs 
kommun. 

Maträtterna är lagade från grunden och packas 
nerkylda till dig i miljövänligt förpackningsmaterial. 
Måltiderna värmer du sedan själv hemma, precis när 
det passar dig.

Måltiderna hämtas fredagen den 24 september från  
kl. 12.00 utanför respektive äldreboende.

Pris: 77 kronor per beställd måltid inklusive sallad  
& efterrätt

Välj mellan:
• Rödspättsrullader med skaldjurssås, fänkål & morot  
 samt potatispuré
•	 Kycklingfilé	med	 jordärtskocka,	gräddkokt	savojkål	 
 & ugnsbakad klyftpotatis
• Wallenbergare med klassiska tillbehör
• Kantarell & västerbottensostpaj serveras med kräft  
 & dillcrème

Beställ senast 19 september till respektive kök, 
där du väljer att hämta dina måltider:
Ängslyckans kök, Teckomatorp, 0418 – 47 52 89
Solgårdens kök, Svalöv, 0418 – 47 51 90
Åsgårdens kök, Kågeröd, 0418 – 47 53 74

Trevlig och smakrik helg önskar Måltidsservice 
Svalövs kommun

Följ med på exkursion till Saxåns 
dalgång.

När: 21 september kl 17.30
Var: Vi möts vid Gissleberga kvarn 
Kostnad: gratis
Föranmälan krävs: senast 20 september till 
Balthazar Mandahl Forsberg, 
telefon 0418-47 54 20 eller via e-post till 
balthazar.forsberg@svalov.se 
Ta med: gärna stövlar och kläder efter väder
Arrangör: Svalövs kommun i samarbete 
med Saxån-Braåns vattenråd

Här	 trivs	 en	 mångfaldig	 växtflora	 på	 både	
våt, fuktig och frisk mark. Längs med 
åsträckan	finns	artrika	naturbeten	med	torr-
frisk	gräsmarksflora	med	flera	kalkgynnade	

växter så som gullviva, brudbröd, rödkämpar 
och darrgräs. 

Området har också ett rikt fågelliv och har 
man	 tur	 kan	 man	 se	 både	 kungsfiskare	
och forsärla. Under exkursionen kommer 
Saxån-Braåns vattenstrateg att visa de nya 
lekbottnar som återskapats på området.  
 
Om vattenståndet tillåter kommer vi ha en 
kort introduktion till hur man iordningsställer 
lekbottnar för öring. Vi kommer också ta 
med hovar så deltagarna själva kan utforska 
djurlivet i ån. Exkursionen passar för alla 
åldrar. 
 
Välkommen!

Lördagen den 21 augusti kom representanter 
från Landskrona Stad cyklande till Svalöv för att 
lämna över stafettpinnen till Svalövs kommun. 
Det gjordes i samband med en ceremoni vid 
Svalövssjön. 

Landshövdingen Anneli Hulthén har initierat Skåne-
stafetten, som är en cykelstafett genom Skånes 33 
kommuner och lika många naturreservat. Tanken med 
stafetten är att inspirera till friluftsliv och visa upp vilka 
fantastiska	natur-	och	kulturmiljöer	det	finns	i	Skåne.

Den 30 augusti lämnades stafettpinnen vidare till 
Höörs kommun, som kommer att föra den vidare innan 
den slutligen hamnar i mål på Skånes länsresidens i 

Malmö den 22 september. Då har Skånestafetten gått 
hela Skåne runt.

I samband med Skånestafetten har Svalövs kommun 
tagit	fram	ett	förslag	till	cykeltur	som	passerar	våra	fina	
naturområden. Vi vill gärna uppmuntra kommunens 
föreningar, företag och invånare att cykla hela 
eller	 delar	 av	 turen.	 Karta	 över	 cykelturen	 finns	 på  
www.svalov.se/skånestafetten.

Utöver Skånestafetten har Svalövs kommun 
uppmärksammat friluftslivets år genom en rad olika 
informationsinsatser och aktiviteter. Varje månad har 
vi presenterat ett smultronställe och det har även varit 
ett antal exkursioner.

Skånestafetten i Svalöv
På bilden syns från vänster: Svalövs representanter kommunalråden Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) 
och Landskronas representanter Carina Leffler, stadsdirektör och Torkild Strandberg (L) kommunstyrelsens 
ordförande. Foto: Thorsten Karlén, Landskrona Stad.

Exkursion till Saxåns dalgång


